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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

T.a.v. dr. R.H"4. Plasterk

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Geachte heer Plasterk,

Dank voor uw uitnodiging om deel te nenten aan de consultatieronde inzake

WNT-3. Op grond van het wetsvoorstel en het gevoerde g,esprek met uw

medewerkers op 10 mei jl. hebben wij onderstaand onze reâctie verwoord.

Arbeidsmarkt
De taken van DNB zijn veelzijdÍg en specíalistisch van aard. Ervaren

medewerkers met kennis van de markten waarop wij toezicht houden, ziln nodig

orn'de buitenwereld binnen DNB te brengen'. Alleen als DNB de buitenwereld
goed kenÇ kan DNB haar laken goed uih,oeren.

Met het huidige loongebouw is het mogelijk deze medewerkers te werven.

K¡ndidaten zijn bereid in inkomen een stap terug te doen aangezien zij ook

hechten aan de maatschappelijke relevantie van de werkzaamheden, echter de

omvang van de inkomensachteruitgang blijkt in de praktijk wel zijn grenzen te

kennen. Beloningsbenchmarks tonen dit ook aan, met name voor de hogere

specialistische schalen.

Indien DNB als gevolg van de invoering van WNT-3 het loongebouw n¡oet

aanpassen, zal DNB in brede delen van de organisatie niet meer in staat zijn

medewerkers met het juiste profiel te werven en te behouden. Daarmee komt de

kwaliteit van de uitvoering van haar taken in het ged Íng.

Binnen Dt'lB zijn de directeuren van de divisies ln het prirnair proces geen

algemeen managers maar inhoudelijk specialisten met een relevant netwerk in

Europa en in hun sector. Het conceptwetsvoorstel t¡iedt ruÍmte om op

individuele basis of voor één of meer functies een uitzondering te maken. DNB

veruoekt uitzondering van de WÌ.lT-3 voor de 16 divisiedirecteuren.
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Zij moeten allen geworven en aangetrokken kunnen worden in relatie tot de

onder toezicht staande financiêle sectoren en [in toenemende mate) de

internationale arbeidsmarkt. Daar worden bc"duidend hogere salarissen betaald
dan het WNT-maximum. Overigens zouden wij een maximum van 1.30% hierbij
aanvaardbaar vinden.

Intern4tionalisering
Met de invoering van het Europees toezicht, is de toezicht- en resolutietaak van

DNB complexer en zwaarwegender geworden. ln ondenzoekstearns, bestaande

uit toezichthouders vanuit verschillende centrale banken, wordt inmiddels
intensie[ toezicht gehouden op de grote banken in Europa. Ook DNB participeeft
voìwaardig in deze onderzoeksteams. DNB wordt geconfronteerd met hoge eisen

die binnen het ESCB, SSM en SRM worden gesteld aan de medewerkers die in dit
soort teams moeten werken. De kwaliteit van de medewerkers in deze teams

wordt afgerneten aan de hoge mate van kennis, kunde en ervaring. Vergelijkbare

knelpunten zullen ontstaan bij de werving van quants, financiële specialisten en

cyberdeskundigen in de monetaire omgeving van DNB.

Wanneer de beloning van deze groep medewerkers als gevolg yan de invoering
van WNT-3 verder onder druk komt te staan, kan DNB in de toekomst minder
gekwalifìceerd personeel leveren aan deze internationale
samenwerkingsverbanden. Door een natíonale normering van de beloning z.al

dus spanning gaan ontstaan met lreloningsverhoudingen inter¡lationaal, en

daarrnee ook de internationale werkverhoudingen.

Arbeidsverhoudingen

De arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van DNB zijn verankerd in een cao.

ln de Memorie van Toelichting [MvT) lvordt de inbreuk op het ongestoord genot

van eigendom besproken. Deze inbreuk wordt onder meer gerechtvaardigd door

de stelling dat slechts een klelne groep geraakt wordt. Wij menen dat dít
argument reeds op zichzelf geen sland houdt. Verder wordt in de MvT r¡ok

aangegeven dat het de verwachting is dat deze wet gevolgen zal hebben voor het

loongebouw van de gehele organisatie. Dat heeft ook effect op het

eigendomsrecht van medewerkers die niet boven de norm worden bezoldigd.
DNB vraagt zich af hoe de rechtvaardigingsgrond ('het raakt slechts een kleine
groep') zich verhoudt tot voorgaande.
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Ten tijde van inwerkingtreden van de WNT-1 werd aangege\¡en dat de

Universiteit van Leiden onderzoek had gedaan naar de rechwaardiging voor de

inbreuk op het eigendomsrecht. ln de MvT werd destiids gemeld dat het advies

was dat de WNT zou gaan gelden voor toekomstige aanstellingen waarmee geen

sprake zou zijn van inbreuk op het eigendomsrecht. Dit advies is níet gevolgd.

Eén van de argumenten was destijds dat de wijziging van de bezoldiging van

topfunctionarissen gerechNaardigd kon word en doordat top[unctionarissen
werkzaam zijn op basis van aanstellingen voor bepaalde tijd. Deze vaststelling in

combinatie met het feit dat de WNT een ûvergangsrecht kent (4 jaar handhaven

en in 3 jaar afbouwen), zou de inbreuk op het eigendomsrecht alsnog

vergoelijken.

Die situatie is anders onder de WNT-3. lmmers, het raakt nu alle medewerkers

die over lret algemeen een contract voor onbepaalde tijd hebben. DNB vraagt

zich af of de redenatie die BZK nu doortrekt bij WNT-3 op het eigendomsrecht

stand kan houden.

Tot slot

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de verdere vormgeving van het

wetsvoorstel en zijn uiteraard bereid tot nadere toelichting op de inhoud van

onze react¡e"

Hoogachtend,
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